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EFTERMIDDAG: 
Växlande  
molnighet. 
Förvantas bli 
upp mot nip 
plusgrader  

FÖRMIDDAG:
Mestadels  
soligt. 
Förväntas bli 
upp mot tre 
plusgrader.

Angereds äldre 
lever farligt
” En gång kom brandkåren hit på ett 
larm, och inte ens de kunde förstå 
den här kartan”

16 mars 2017

Sol

Molnigt

Här får Antwan 
chans att prata

Johnossi till-
baka på göte-
borgsscenen

Göteborg: Johnossi spelade 
under torsdagskvällen för ett 
utsålt Trädgår’n. Duon inledde 
därmed sin nya Sverigeturné 
och förväntas spela låtar från 
sitt nya album ”Blood Jungle”  

      SIDA 11

 Foto: Eva Edsjö

Öis-fansen 
besvikna efter 
omvalet av 
ordförande

 Foto: TT

Göteborg: Turbulensen fort-
sätter för Öis. Joachim Nord 
omvaldes som ordförande 
mot många supportrars vilja. 

 SIDA 7

Göteborg: Rykterna är 
många men varför har färjan 
stått still så länge?  

 SIDA 4

 Foto: Ellen Ståhlgren

Stena line-färjan
kan stå still för 
fjärde året i rad 

Polisen: Våld är     
aldrig vårt syfte    
nn Hos polisen i Göteborg finns ingen kännedom om Interna-
tionella dagen mot polisvåld. Däremot är våldet som riktas mot 
polisen något som de anser borde uppmärkasammas mer.
 

 SIDA 2

Antwan är 18 år gammal och berättar att de kom till Sverige för ett år och tre månader sedan.  Foto: Sanna Siljander

 Foto: Ellen Ståhlgren

Mariakyrkans språkcafé bjuder på kaffe och svenska
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”Kina har mani-
pulerat valuta”
USA: Kina har tidigare kraftigt 
manipulerat sin valuta för att 
lyckas bättre i handeln med 
andra länder, säger Robert 
Lighthizer, presidentens kan-
didat till posten som handels-
representant för USA.

 Men det är osäkert om lan-
det fortfarande gör det, tillade 
Lighthizer.

 TT

Fortsatta strider 
i Tripoli
LIBYEN: För tredje dagen i rad 
skakas Libyens huvudstad Tri-
poli av explosioner, sedan styr-
kor lojala med den FN-stödda 
regeringen stormat en rivalise-
rande milisgrupps högkvarter 
och beskjutit varandra med ar-
tilleri, enligt vittnen.

 Libyen har i flera år va-
rit hårt ansatt av strider, och 
laglöshet råder i stora delar 
av landet sedan störtandet av 
diktatorn Muammar Gaddafi 
2011. Sedan dess har konkur-
rerande regeringar och parla-
ment kämpat om makten.

TT

LONDON: Förhören med den 
våldtäktsmisstänkte Julian 
Assange, som hölls av en 
ecuadoriansk åklagare på 
Ecuadors ambassad i London 
i november, är nu ”tills största 
delen” översatta, skriver Åkla-
garmyndigheten i ett press-
meddelande.

 Åklagarna väntar fortfaran-
de på översättning av mindre 
delar och dessa beräknas vara 
färdiga inom kort. Rapporten 
från förhöret ska nu analyse-
ras och därefter ska åklagarna 
ta ställning till vilka ytterliga-
re åtgärder som ska vidtas.

I mars förra året gick svens-
ka åklagare med på att förhör 
med Assange skulle hållas i 
London. I augusti samma år 
preskriberades brottsmiss-
tankar rubricerade som olaga 
tvång och två fall av sexuellt 
ofredande av en kvinna. Den 
fjärde brottsrubriceringen, 
misstänkt våldtäkt, preskribe-
ras först i augusti 2020.

  Wikileaks via AP/TT

Julian Assange.  
FOTO: Frank Augstein/ TT arkivbild

Assangeförhör 
översatta

Polisen i Göteborg skeptisk mot  
Internationella dagen mot polisvåld
GÖTEBORG: Hos polisen i Gö-
teborg finns ingen kännedom 
om Internationella dagen mot 
polisvåld. Däremot är våldet 
som riktas mot polisen något 
som de anser borde uppmär-
kasammas mer. 

Igår var det den Internationel-
la dagen mot polisvåld. Men 
polisen i Göteborg har ingen 
spridd vetskap om detta. Ric-
hard Sörensen är gruppchef 
för polisen i city och han är 
inte bekant med begreppet.

- Jag har aldrig hört talas

om en sådan särskild dag, sä-
ger han.

 Dagen som uppkom i Mont-
real i Kanada för 20 år sedan 
har fått internationell sprid-
ning, bland annat till Sve-
rige. Här är dagen dock inte 
särskillt uppmärksammad. 

UNDER DE SENASTE ÅREN i 
Sverige har man sett en viss 
ökning av det dödliga våldet 
från polisen jämfört med för 
20 år sedan, enligt en lista som 
TT sammanställt. Det är dock 
en marginell ökning. Det våld 

som polisen känner till är det 
som kan förekomma vid gri-
panden, som då är riktat åt 
båda håll, också mot polisen.

- Det händer under ingri-
panden att flera blandar sig i 
och sliter tag i poliser. Det är 
självklart att vi hamnar i hot-
fulla sutiationer då vi får bru-
ka det yttersta våldet och an-
vända våra tjänstevapen, säger 
Richard Sörensen.

 Enligt Sörensen är mycket 
situationsanpassat vid ett in-
gripande, inget är det andra 
likt. Hur ett gripande ser ut be-
ror på situationen.

- Vårt syfte är inte att gå in
med våld. Vi vill givetvis lösa 
det verbalt och försöka få med 

personen vid gripande. Om 
den gripne vägrar eller fler 
blandar sig i kan det uppstå en 
våldsam situation,  säger han. 

RICHARD SÖRENSEN TYCKER  
snarere att det våld som riktas 
mot poliser är    något som bor-
de uppmärksammas mer. Han 
upplever inte att det finns nå-
gon hotbild mot polisen men 
menar att de kan hamna i hot-
fulla och ibland våldsamma si-
tuationer.

- Vi får mycket hot om
våld. Men jag känner mig inte 
otrygg, säger han.

Ellen Ståhlgren

 FALLET OSMO VALLO

Richard Sörensen är gruppchef för citypolisen i Göteborg.  FOTO: Ellen Ståhlgren

20-åring får ett års fängelse
för systematisk misshandel

VARBERG: En 20-årig man 
döms av Varbergs tingsrätt 
till ett års fängelse för miss-
handel, olaga förföljelse, 
djurplågeri och flera vapen-
brott.

20-åringen har under en läng-
re tid gett sig på fyra andra
pojkar, av vilka två varit pla-
cerade i samma fosterhem.
Han har slagit dem med knyt-

näven och handflatan, med 
knogjärn och batong, bränt 
dem med laserpekare, gett 
stötar med elpistol och skju-
tit på dem med hagelgevär 
och kolsyrepistol. Misshan-
deln pågick från sommaren 
2014 fram till hösten 2015. 

NÄR POLISEN FICK vetskap 
om misshandeln gjordes en 
husrannsakan för att söka ef-

ter mannens tillhyggen. Då 
uppdagas ytterligare brott. 
Bland annat hade mannen två 
vanskötta nymfparakiter.

– Det såg ut som Dantes in-
ferno, kommenterade åklaga-
re Eva Lotta Swahn.

 Straffets längd har påver-
kats av mannen ålder. Tings-
rätten var enig.

TT       

En 20-årig man döms av Varbergs tingsrätt till ett års fängelse för misshandel, olaga förföljelse, djurplågeri och flera 
vapenbrott. Mannen på bilden har inget med texten att göra.  Arkivbild Björn Larsson Rosvall/TT.

- Osmo Vallo avled år 1995 i Karlstad efter ett våldsamt
polisingripande. Enligt flera vittnet ska polisen ha använt
övervåld mot honom. De ska ha fått en polishund att at-
tackera honom, sparkat  och hoppat på honom. Senare
släpades han ut på en gräsmatta där det konstaterades
att han var livlös. Poliserna fick dagsböter för dådet.

INTERNATIONELLA DAGEN MOT 
POLISVÅLD

-äger rum 15 mars varje år
-startade år 1997 i Montreal i Kanada av Collectif Opposé à

la Brutalité Policière samt gruppen Black Flag i Schweiz.

”Våld är aldrig vårt      syfte...”

Bitter Bert förbereder 
15 000 polisanmälningar

VÄSTSVERIGE: Bert Karlsson 
förbereder en polisanmälan 
av 15 000 svenska företag. 
Det är Skara–Berts hämnd 
sedan han fällts i domstol för 
bokföringsbrott.

– Det är för jävligt att en en-
skild person kan kräva att
någon blir straffad. Jag ska
visa på hur jävla dumt det
här är, säger Bert till Ska-
raborgs Läns Tidning.

Bakgrunden är att Bert Karls-
son tidigare i år fälldes för 
bokföringsbrott sedan en pri-
vatperson anmält Jokarjo AB, 
det bolaget i vilket Bert Karls-
son driver flyktingboenden. 
Det var inte fel i bokföringen 
utan företaget hade lämnat in 
bokföringen för sent tre år i 
rad. 

ISTÄLLET FÖR 5  000 kronor 
i förseningsavgifter fick nu 
Bert istället villkorlig dom och 
50 000 i böter.

– Man kan inte ha ett an-
giverisystem i Sverige. Det 
är Östtyskland för fan, sä-
ger Bert Karlsson till GT. 
Bert Karlsson menar att sys-
temet är orimligt. Så nu för-
bereder han polisanmälan av 
totalt 15 000 företag i hela lan-
det som lämnat in bokföring-
en för sent. Listorna fick han 
och hans advokat ut tidigare i 
veckan.
– Anmäler man alla kommer

rättssystemet att haverera, sä-
ger Bert Karlsson.

TT

Bert Karlsson förbereder en stämning av 15 000 svenska företag.  
Arkivbild: ADAM IHSE / TT
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Masthuggstorget: Om Stena Line be-
stämmer sig för att låta färjan stå still 
i år igen, blir det för fjärde året på ra-
ken. 

– Vet inte hur troligt det är att den 
tas i bruk under sommaren, säger Jes-
per Waltersson på Stena Line. 

Ryktena går heta i Göteborg vad gäl-

ler höghastighetsfartyget Stena Caris-
ma. Det har legat still vid Masthuggs-
terminalen i tre och ett halvt år. Vissa 
säger att det inte går runt ekonomiskt, 
att det är för dyrt att köra. Andra på-
står att det ska säljas eller till och med 
skrotas. Jesper Waltersson demente-
rar. 

 – Det finns inget som ligger 

till grund för ryktena. Han uppger is-
tället andra anledingar till det långa 
uppehållet. 

 Dels var oljepriset väldigt högt 
2014 då fartyget togs ur bruk. Sen 
var bokningsunderlaget sådant att 
det räckte med deras två andra fartyg 
mellan Göteborg och Fredrikshamn.

 

– Fartyget är ju snabbare och kräver 
därför mer drivmedel, men det har 
varit i drift länge och det finns inget 
som tyder på att den inte kommer gå 
igen, säger Jesper Waltersson. Farty-
get köptes av Stena Line för 20 år se-
dan, 1997.

STENA CARISMA  är en snabbgående 
färja av katamarantyp, helt byggd i 
aluminium. Fartyget konsumerar cir-
ka 30 kubikmeter olja på en resa tur-

och-retur Göteborg-Fredrikshamn. 
Resan med Carisma tar 2 timmar 

istället för 3 timmar och 20 mi-
nuter med de andra färjorna.

Frida Granström

Stena Carisma vilar tryggt 
– trots en osäker framtid
Alla pratar om snabbfärjan, men få vet egentligen vad som händer

Stena Carisma har legat vid Masthuggstorget i snart fyra år, många är de som passerat och undrat över dess framtidl.  Foto: Ellen Ståhlgren

Saab-topparna kan vara på väg ner
Alla de sju åtalade nekar till brott under rättegångens första dag i tisdags
Göteborg tingsrätt: Det ges två helt 
olika bilder under rättegången om 
ekobrott inom Saab Automobile. 
Åklagarna yrkar på fängelse för 
bland andra Victor Muller och Jan 
Åke Jonsson. De åtalades advokater 
tycker att anklagelserna är grund-
lösa.

Saab Automobile gick i konkurs i de-
cember 2011, efter flera år av kris. 
Ekobrottsmyndigheten anser att en 
rad brott begicks under den sista ti-
den. Bland anklagelserna finns grovt 
svindleri, grovt försvårande av skat-
tekontroll och grovt osant intygande.

Chefsåklagare Olof Sahlgren yr-
kar på att Saab Automobiles siste vd 
och styrelseordförande Victor Muller 
döms till mellan 2 och 2,5 års fängelse.

För Saabs tidigare vd Jan Åke Jons-
son kräver åklagaren mellan 1,5 och 2 
års fängelse. Samma påföljd yrkas för 
chefsjuristen Kristina Geers, som ock-
så satt i bolagets styrelse.

ALLA ÅTALADE nekar bestämt, och 
deras advokater underkänner helt 
åklagarnas bevisföring.

- Vi tycker att åklagarna har slagit 
till fruktansvärt hårt på väldigt lösa 

grunder, säger advokat Hans Strand-
berg, som försvarar Victor Muller.

Han är, liksom de andra advokater-
na, övertygad om att domen i Väners-
borgs tingsrätt blir friande.

En av de fyra delarna i åtalet hand-
lar om grovt svindleri. Enligt Eko-
brottsmyndigheten spred Saab-led-
ningen via massmedier en osann, 
förskönad bild av bolagets ekonomi 
under våren 2011, så att ingen obetald 
underleverantör skulle sluta skicka 
delar eller begära Saab i konkurs.

I DENNA DEL lades en sista pusselbit 
fram på tisdagen, då rätten såg och 
lyssnade på nyhetsinslag från radio 
och tv under våren 2011. Victor Muller 
stod liksom tidigare fast vid det han 
sagt i nyhetsinslagen, men framhöll 
att intervjuerna i flera fall innehållit 
betydligt mer än det som sändes.
En annan del handlar om ett försälj-
ningsavtal till Ukraina som gav Saab 
30 miljoner kronor mitt i krisen. Åkla-
garna hävdar att avtalet är en bluff 
som hittades på för att dölja en inves-
tering från den ryske finansmannen 
Vladimir Antonov, eftersom han inte 
var godkänd av inblandade myndig-
heter.

EN TREDJE DEL berör sju miljoner 
kronor som betalades ut i arvode till 
Victor Muller, enligt åklagarna på 
bristande grunder.

Med undantag för Mullers miljoner 
finns ingen anklagelse om att de åta-
lade skaffat sig någon egen vinning av 

de påstådda brotten. Allt gjordes för 
att rädda företaget Saab Automobile.

Rättegången avslutas på torsdagen. 
Domen kommer sannolikt om några 
veckor.

Micke Larsson/TT

Förre Saab-ägaren Victor Muller med sin advokat Hans Strandberg på väg till första dagen av rätte-
gång på Göteborgs tingsrätt.  Foto: Björn Larsson Rosvall/TT: 
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Kommunen riktar kritik
mot Angereds äldreboenden
”Inte ens brandkåren kan förstå vår utrymningskarta.”
Angered: Personal på äldreboenden 
får inga brandskyddsutbildningar, och 
det har inte genomförts några brand-
övningar på flera år. Kommunen riktar 
nu stark kritik mot de stora bristerna i 
brandskyddsarbetet.

Undersköterskorna Carina Ljung och 
Maria Hiller visar runt på Gunnareds-
gårdens korttidsavdelning. Gunnareds-
gården ligger ett stenkast från Angered 
centrum och är ett äldreboende med så-
väl fasta platser som korttidsplatser. För 
några månader sedan fick de ett sprink-
lersystem och en ny sorts branddörrar 
till avdelningen. Dessutom fick de nya 
nödutgångsskyltar eftersom flera av de 
gamla skyltarna hade gått sönder.

– Vi har bytt chef många gånger de 
senaste åren, och de har inte alltid hun-
nit sätta sig in i brandskyddet. Men nu 
har det hänt grejer, säger Maria Hiller. 

FÖRRA VECKAN publicerade kommu-
nens revision sin granskning av Ange-
reds stadsdelsnämnds verksamhet under 
2016. I granskningen får stadsdelsnämn-
den bland annat kritik för stora brister 
i brandskyddsarbetet. Revisionen har 
granskat två äldreboenden i Angered, 
och kan bland annat visa att det på det 
ena äldreboendet inte har genomförts 
några brandövningar de senaste sju åren. 

ANNIKA LARSSON MASPERS är tillför-
ordnad sektorschef för äldrevården i 
Angered. Enligt henne har arbetet med 
att åtgärda bristerna redan påbörjats. 

– Dels handlar det om att rätta till 
bristerna på de enskilda avdelningarna, 
dels om att börja arbeta systematiskt 
med brandskydd, säger hon. 

Annika Larsson Maspers tillträdde 
som sektorschef i slutet av januari, men 
tycker trots sin korta tid på posten att hon 
får ta ansvar för att bristerna åtgärdas. 

– Det får helt enkelt inte fungera som 
det har gjort, säger hon. 

I stadsrevisionens granskning upp-
ges inte vilka äldreboenden i Angered 
som granskats. Göteborg Nu har emel-
lertid fått information från stadsrevi-
sionen om att det handlar om boendena 
Hammaruhus och Solängen, som ligger 
i Hammarkullen respektive Olofstorp.

GUNNAREDSGÅRDEN ÄR ALLTSÅ inte 
ett av de boenden som granskats. Men 
Maria Hiller och Carina Ljung kan se 
problem i brandskyddet också på sin ar-
betsplats, även om de är nöjda med det 
nyinstallerade sprinklersystemet och 
branddörrarna.

– För tre år sedan fick vi ett nytt 
brandlarm, och det blev lite si och så. Vi 
har telefoner där vi kan se om någon av 
vårdtagarna larmar efter hjälp, och med 

det nya systemet så skulle även brand-
larmet komma till de telefonerna, säger 
Maria Hiller. 

Enligt henne och Carina Lung har 
det dock inte fungerat optimalt.

– Ibland har telefonen inte larmat 
överhuvudtaget, och ibland har det 
stått att det brinner men inte var. När 
det väl står är det dessutom svart text 
mot en röd bakgrund, vilket är svårläst, 
säger Carina Ljung.

Men det har också funnits andra pro-
blem. De visar upp en utrymningskarta 
de har uppsatt på väggen, för att under-
lätta vid en eventuell brand. Kartan vi-
sar hela byggnaden, med alla rum och 
korridorer. Den är dock full av text, i 
små och illröda bokstäver. 

– En gång kom brandkåren hit på ett 
larm, och inte ens de kunde förstå den 
här kartan, säger Carina Ljung. 

REVISIONEN TAR i sin granskning upp 
att Angereds stadsdelsnämnd brus-
tit i att ge personalen det man kallar 
för ”systematiskt brandskyddsarbete” 
(SBA). Vid ett av de två boendena hade 
personalen inte fått genomgå någon ut-
bildning de senaste sex åren.

Och just brist på kunskaper är något 
man känner igen även på Gunnareds-
gården. Som brandskyddsombud är det 
Carina Ljungs uppgift att informera vi-

karier om rutiner vid brand, men enligt 
henne har hon inte tid att göra det. 

– För några dagar sedan arbetade jag 
och tre vikarier här på avdelningen. Då 
ska jag hinna gå igenom rutinerna med 
var och en av dem, samtidigt som vi ska 
ta hand om vårdtagarna, säger hon.

Dessutom tycker hon sig märka bris-
tande kunskaper även hos den ordina-
rie personalen. 

– På utbildningar jag gått har det fun-
nits kollegor som fortfarande pratar om 
hur man ska forsla ner de gamla för 
trapporna om det börjar brinna. Men så 
gjorde man på sjuttiotalet - nuförtiden 
ska branddörrarna stänga av den del av 
byggnaden som brinner, så att vårdta-
garna kan tas till säkerhet i en annan 
del av huset. 

NÄR CARINA LJUNG ska provstänga en 
av avdelningens branddörrar slår den 
igen, men ett lås hindrar den från att 
stängas helt. Det innebär att rök skul-
le kunna läcka in till de delar av avdel-
ningen där personalen och vårdtagarna 
tar skydd vid en eventuell brand. Cari-
na Ljung rycker i dörren och suckar.

– Då får vi anmäla den, det här fung-
erar ju inte, säger hon.

 Felix Wedjesjö

På Angereds äldreboeden får personalen inte genomgå brandskyddsutbildningar.  FOTO: Frida Granström
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Det är ingen hemlighet att den som vill 
uppleva orörd natur gör rätt i att resa 
till våra storstäder. Tittar man på na-
turvårdsverkets karta över skyddade 
skogar ser man att Stockholm drar sto-
ra vinstlotten tätt följt av Göteborg. 

DÄR DET FINNS människor, finns det 
vittnen, finns det de som protesterar 
vid planerad avverkning. 
Som uppvuxen på landet har jag fått se 
mina älskade hemskogar jämnas med 
marken. Nu när jag bor i Göteborg lig-
ger närmsta naturreservat en kvart bort 
med kollektivtrafiken. 
Nyckelbiotoper är skogsområden med 

mycket höga naturvärden. De har en 
nyckelroll för bevarandet av skogens 
hotade växter och djur.
 Förra veckan meddelade Skogsstyrel-
sen att de tar en paus i inventeringen 
av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige 
på grund av att metoden inte är till-
räckligt ändamålsenlig, effektiv och 
rättssäker. 

Därmed är det nu fritt fram att av-
verka skogar med höga naturvärden 
som ännu inte inventerats.

TÄNK ER ATT vi skulle använda oss av 
samma metod inom arbetsmiljö; Då vi 
inte kan garantera att de arbetande inte 

riskerar att dö under arbetet på vår in-
dustri, slutar vi använda skyddskläder 
tills vi har fått fram en bättre metod för 
att skydda oss.

Men nog har ekonomi och ägande-
rätt alltid gått före skydd av natur och 
biologisk mångfald i praktiken, även 
om det kan låta annorlunda i skrift.

 Riksdagen har beslutat att målen för 
miljöarbete och produktion i skogen är 
jämställda. De ska ges lika stora resur-
ser i pengar och tid. Som sektorsansva-
rig myndighet är det Skogsstyrelsen 
som ska se till att jämställa de målen.

 
MEN RINGER JAG idag till Skogsstyrel-
sen, nästan oavsett kontor, och klagar 
på en avverkning eller har frågor kring 
miljö och skydd i skogen, så brukar det 
finnas en på kanske 6 handledare som 
kan svara på mina frågor. 

Och de gör ingen hemlighet av att de 
undrar varför du vill ha svar på dessa 
frågor, vad vill du? Det är inte vanligt 
att miljöintresserade ringer, det märks. 
Kanske inte så konstigt när de knap-
past gjort reklam för sig inom miljörö-
relsen. Snarare har de gjort sig till en 
fiende.

 När Herman Sundqvist utsågs till 
Skogsstyrelsens nya generaldirektör 
för ett år sedan gick detta stick i stäv 
med beslutet om jämställda mål. 

Han är starkt kritiserad inom miljö-
rörelsen för sin nedsättande ton mot 
miljömuppar som vill skydda skogen. 
Han är känd för att provocera genom 
att förespråka det existerande skogs-

bruket och förneka de skyddsbehov 
som finns.

 
ATT HAN SKULLE kunna agera med-
lare mellan industri och miljö går inte 
annat än att skratta åt efter alla hans 
uttalanden, bland annat att han inte 
tänker kalla avverkningar för kalhyg-
gen, för han tycker inte de är kala. Ett 
hån mot den skog som en gång stod 
där.

 Så vad kan vi göra för att skydda 
skogar vi inte själva ser?  Ring närms-
ta skogsstyrelse och fråga om 
skogarna. Visa intres-
se. 

Fråga varför in-
venteringarna slu-
tar. 

Nästa gång 
kan det hand-
la om skogen 
du älskar att 
vandra i. 

Ingen 
fråga är för 
dum och 
skogssty-
relsen job-
bar för oss 
alla.

Krönika: Att skydda
skogarna vi inte ser

INRIKES: En stor del av Sveriges vilt-
stängsel är i dåligt skick och i behov av 
renovering. Enligt Trafikverket behövs 
investeringar på sex miljarder kronor 
för att reparera stängslen och minska 
viltolyckorna, rapporterar P4 Värm-
land.

 
Förra året inträffade drygt 58 500 vilto-
lyckor, vilket är en ökning på mer än 10 
000 olyckor på bara ett år. Enligt Anders 
Sjölund, nationell samordnare för land-

skap på Trafikverket, kan viltolyckorna 
komma att fördubblas till 2040 om inte 
åtgärder vidtas.

 I dag täcks 500 mil av det svenska 
vägnätet av stängsel. En av åtgärderna 
som Trafikverket nu vill se är att man, 
förutom att rusta upp de dåliga delarna, 
bygger fler passager som erbjuder dju-
ren andra vägar.  Trafikverket har läm-
nat in ett underlag till regeringen med 
en plan på hur olyckorna ska minska.     

TT

 
 

Frida Granström vädjar om ökat skydd för urskogarna.    Foto: TT

Sveriges viltstängsel i dåligt skick
KRÖNIKA

Frida 
Granström

Om du kör på en älg gör du bäst i att kontakta polisen.   Foto: TT Sveriges vildstängsel är otillräckligt.    FOTO: TT

VILTOLYCKOR 
10 214 polisrapporterade
 viltolyckor hitills i år i hela landet

Rådjur och vildsvin är vanligast i 
viltolyckor på våra vägar 

Det inträffar över 5 viltolyckor per 
timme i Sverige 

Om olyckan är framme: 
Varna andra trafikanter genom att 
sätta ut en varningstriangel. Kon-
takta polisen även om du inte kan 
konstatera någon skada på djuret 
eller om det springer iväg.

Du ska kontakta polis ifall du kör 
på något av följande djur: björn, 
varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur,  
utter, vildsvin, mufflonfår och örn.
Källa: Nationella viltolycksrådet
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I KORTHET

Göteborg: Medlemmar och 
styrlse möttes för att bland 
annat välja ny ordförande.Ef-
ter en obekväm utfråging från 
fansen fick Joacim Nordh fort-
satt förtroende. 
–Jag hade hellre sett att plat-
sen lämnades vakant, säger 
Örgrytesupportern Gustav 
Dahl.

DET HAR VARIT ett stökigt år 
för Öis. Både sportchef och 
klubbdirektör fick sparken. De-
ras stora sponsor Matz Thors-
son anklagades för rasism och 
anmäldes för olaga hot och 
ofredande och har på grund av 
det lämnat klubben.  

Det var ett minst sagt splitt-
rat gäng fans och aktiva som 
möttes i tisdagskväll på Ullevi. 
Ca 150 medlemmar hade kom-

mit för att säga sitt på mötet, 
enligt svenskafans.se. 
En av de på plats var Gustav 
Dahl, han berättar för Göte-
borgNu att det var en nervös 
Nordh som ställdes mot väg-
gen av flera medlemmar när 
det var dags för röstning. 
– Han ville inte svara på frå-
gor från medlemmarna, han 
sa bara att han inte ville lämna 
några kommentarer, berättar 
Gustav Dahl och fortsätter, det 
kändes nästan som att han räk-
nade med att bli omvald.
 
JOACIM NORDH var kritise-
rad redan när han kom till Öis 
2016. Det var under hans tid i 
styrelsen i Qviding som klub-
ben med överrapporteringar 
lurade till sig extra pengar ge-
nom det ekonomiska LOK-stö-

det. Det har även påståtts att 
det handlade om ”svågerpoli-
tik” när Marcus Lantz valdes 
till tränare och det retade så-
klart upp fansen ännu mer när 
han fick sitt kontrakt förlängt 
med tre år. 

– Problemet är att det är väl-
digt mycket ”ryggdunk” mel-
lan gubbar i den här styrelsen, 
det verkar inte som att folk 
ser problemen, menar Gustav 
Dahl. 

På mötet i tisdags var det 
också dags för Öis revisorer att 
meddela hur ekonomin sett ut 
under 2016. Klubben hade bud-
geterat för 20 miljoner i intäk-
ter, men siffran slutade på 18,9. 
Kostnaderna hamnade dock 
på ungefär det man budgeterat 
med. En vinst på 100 000 pre-
senterades men det var något 

som förvånade många fans, 
däribland Gustav. 
– Klubben gick back på iprin-
cip allt, så det känns skumt 
med en vinst, säger han. 

GUSTAV DAHL berättar att han 
reagerar starkt på den vinsten 
med tanke på att om klubben 
gått med förlust så hade deras 
chanser att fortsätta spela på 
elitnivå minskat. 

– När det kommer till det 
där så litar jag inte på någon av 
dom, 100 000 är ju i snitt vad 
man tjänar på en på match, 
skrattar Gustav. Vad som hän-
der med Öis och deras ledning 
denna säsong återstår att se. 

Öis inleder Superettan 2017 
hemma mot Varberg BoIS FC 
3:e April.

Bella Franzén

Många besvikna fans 
när Nordh valdes om

Örgryteklacken under en superettanmatch mellan Hammarby IF och Örgryte IS på Tele 2 arena. Foto: TT

Partille redo att vända mot Lerum
INNEBANDY: I dag är det dags 
för det andra mötet i kvalspe-
let till Allsvenskan mellan FBC 
Lerum och Partille. 

Med dubbla vinster i seriespe-
let och ytterligare en vinst i 
första kvalmatchen i söndags 
är det definitvt Lerum som har 
övertaget inför dagens drabb-
ning. Mötena lagen emellan 
har dock varit jämna under sä-
songen.  Partilles tränare Fred-
rik Svensson spekulerar. 

– Vi har haft alla tre matcher 
i våra händer men de (Lerum) 
är ett lag som har bra tränare 
och som spelar efter sina resur-
ser jävligt bra. 

Svensson tror dock att det 
inte blir några problem att vän-
da. 

– Vi kommer att följa vår ga-
meplan till 110% och jag tror vi 
har lösningen på problemet, vi 
är inspirerade. 

På skadelistan har Partil-
le bara forwarden Christoffer 

Fåhraeus men det finns några 
ytterligare frågeteckan berät-
tar Svensson. Vinnaren av den-
na kvalomgång kommer att få 
möta vinnaren från det andra 
kvalet ( Floda IBK och Östra 
SK Jönköping), där Jönköping 
vann den första matchen med 
8-3.  

Vinnarna spelar ytterligare 
en kvalomgång där segraren 
tar klivet upp till Allsvenskan.

Bella Franzén En tuff batalj väntar.  Foto: TT

Fotboll: Rasmus Elm har be-
stämt sig: Det blir inget mer 
spel i fotbollslandslaget.
- Det är ett beslut som jag får 
acceptera och respektera, sä-
ger förbundskapten Janne An-
dersson.

Efter en kortare inledning 
styrde Janne Andersson åt 
presskonferensens två hetas-
te punkter: Swanseas Martin 
Olsson är fotskadad och mis-
sar VM-kvalmatchen mot Vit-
ryssland — och Rasmus Elm, 
Kalmar FF, har bestämt sig för 
att sluta spela i landslaget.

- Vi har följt honom och pra-
tat med honom. Han har velat 
avvakta, men nu har han kom-
mit dit där han inte har den 
där gnistan.

TT

Fotboll: Precis tillbaka från 
en långvarig fotskada — då 
har IFK Göteborgs mittfältare 
Patrik Karlsson Lagemyr åkt 
på en ny, tuff skadesmäll. 
20-åringen tvingas till ett halv-
års frånvaro på grund av en 
knäfraktur som han ådrog sig 
i U21-matchen mot Halmstad i 
måndags.
”Vi lider oerhört med ”Paka” 
som kämpat enormt för att 
komma tillbaka efter sin foto-
peration”, säger IFK Göteborgs 
sjukgymnast Fredrik Larsson 
till klubbens webbplats. 

TT

Ishockey: Det är rena rama 
lämmeltåget från SHL-laget 
Örebro sedan lagets säsong 
tagit slut. De senaste i raden 
som lämnar är backen Peter 
Andersson och forwardsduon 
Lucas Lessio och Greg Squires.
Totalt har åtta spelare lämnat 
laget sedan grundserieavslut-
ningen i förra veckan. 

Sedan tidigare är det klart 
att populäre målvakten Julius 
Hudacek, landslagsforwar-
den Martin Johansson, Petr 
Zamorsky, Bobbo Petersson 
och Johan Motin försvinner.

TT

Ramus Elm
nobbar blågult

IFK-mittfältaren 
långtidsskadad 

Fler väljer att
lämna Örebro

Rasmus Elm.                                 Foto: TT
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Språkcafé gör succé       i Hammarkullen
– ett café som gör skillnad för nyanlända invånare

Elias och Antwan Korajian har kommit till språkcafét varje vecka sedan det startade  förra året. De är väldigt glada över att få komma till Mariakyrkan och lära sig svenska.      Foto: Sanna Siljander

I Hammarkullen har 80 procent av in-
vånarna invandrarbakgrund. Detta 
gör att språket blir lidande. 
Mariakyrkan har uppmärksammat 
problemet och har skapat en viktig 
mötesplats för personer som vill lära 
sig svenska.

Klockan är strax fem och runt om i Ma-
riakyrkan står det små grupper med 
människor och pratar med varandra. 
Det är en vänskaplig stämning, folk 
kramas och skrattar och det märks tyd-
ligt att de som valt att komma på da-
gens språkcafé känner varandra sedan 
tidigare. 

I det lilla cafét finns det pastasal-
lad och fika för deltagarna, kaffeluk-
ten sprider sig genom lokalen och den 
dova belysningen skapar en hemtrev-
lig känsla. Det är en stor mångfaldhet 
bland folket, allt från ungdomsscouter 
till asylsökande familjer. 

Mitt ibland alla så springer Gunilla 
Möller och Annika Beckung runt och 
förbereder för kvällens aktiviteter. Båda 
två jobbar för kyrkan, Gunilla som ar-
betar som diakon visar med spänning 
upp en ny kortlek för Annika, det visar 

sig vara ett hjälpmedel för att lära sig 
svenska. Annika som bland annat arbe-
tar som SFI-lärare tittar på korten och 
undrar om det kommer vara för svårt 
för kvällens deltagare.

–Jag har arbetat på flera olika kyrkor
och överallt ser det olika ut, säger An-
nika Beckung. Här i Hammarkullen till 
exempel är det stort behov av personer 
som kan hjälpa till att tala svenska, till 
skillnad från Örgryte där det nästan 
enbart finns svensktalande. Men det 
läggs inte bara vikt på språket här utan 
språkcaféet har blivit en viktig mötes-
plats för alla.

SPRÅKCAFÉET HAR varit en pågående 
aktivitet för Hammarkullens invånare i 
snart ett år. Det startade med hjälp av 
idéer från lokalbefolkningen då många 
som bor där aldrig träffar svensktalan-
de människor. 

Det är ett stort problem för invånar-
na, det är många som känner att de 
verkligen vill lära sig språket men att 
de väldigt sällan stöter på människ-
or i Hammarkullen som talar flytande 
svenska. 

En man kommer gåendes genom sa-

len, han bär jackan i ena handen och sin 
kaffekopp i andra. Med ett leende pre-
senter han sig själv som Elias Korajian 
på väldigt enkel svenska. 

Men han räds inte åt att prata och 

plötsligt pekar han längst in i salen för 
att vinka dit sin son. En mörkhårig kille 
kommer gåendes, han tittar med nyfik-
na ögon och presenterar sig själv som 
Antwan.

Mariakyrkan i Hammarkullen erbjuder språkcafé varje tisdag kl 17:00                  Foto: Sanna Siljander

PAPPAN GÅR IVÄG medan sonen står 
kvar och pratar, han är 18 år gammal 
och berättar att de kom till Sverige för 
ett år och tre månader sedan. Han gör 
sig själv förstådd, men ursäktar sig 
emellanåt för att han inte förstår, det är 
svårt att hänga med i längre meningar 
säger han. Efter en stund slappnar han 
av lite mer, axlarna sjunker ned och 
han ler vänligt men det tar inte lång 
tid innan konversationen byter känsla. 
Från att ha pratat med en glad tonår-
ing så växer sorgen fram i ögonen, med 
en uppgiven blick berättar han om sitt 
hemland,

– Jag kommer från Syrien. Aleppo.
Det är mycket krig, mycket bomber. 
Det gör ont för mamma är kvar i Syrien, 
min syster också. Vi pratar kanske en 
gång i månaden, jag saknar dem. Det är 
väldigt jobbigt, säger Antwan och tittar 
ned i bordet.

Antwan fortsätter berätta om sitt liv, 
hur kampen om att få hit resten av fa-
miljen påverkar dem mycket. Men han 
gillar Sverige, just nu studerar han SFI 
på Ester Mosesson gymnasiet. Han har 
också några engelskalektioner utöver 
svenskan men han förklarar med livliga 
gester att det blir kaos i huvudet att lära 
sig två främmande språk samtidigt. 
Därför vill han fokusera på svenskan 
för att kunna utbilda sig och i framtiden 
jobba på restaurang. Han har kommit 
till språkcaféet en gång i veckan sedan 
det startade och tycker mycket om det.

RUNT OM I SALEN börjar folk röra på 
sig, det är dags att dela upp deltagarna 
tillsammans med två ledare per grupp. 
Vid ett bord sitter sex stycken perso-
ner, med ursprung från Irak, Libanon, 
Syrien och Serbien. Alla får börja med 
att presentera sig och hela tiden pra-
tar gruppen på svenska. Ibland blir det 
problem då någon inte förstår eller kan 
förklara sig, men då rycker en annan in 
och översätter. Kursledaren har skrivit 
ut ett nyhetsblad med aktuella nyheter i 
Sverige för den sista februari 2017. 

Den nyhet som det börjar diskute-
ras mest kring är bilden på något slags 
bröd som är delat på mitten, med en vit 
kräm emellan. Alla skrattar i kör när le-
daren berättar historien om varför Sve-
rige har en så kallad fettisdag.

–Inom den kristna kyrkan är det fas-
ta från och med 1 mars. Så sista dagen 

innan man påbörjar fastan så skall man 
vräka i sig semlor, säger Gunilla Möller

Det börjar bli skymning utanför och 
ledarna har börjat runda av, Elias Kora-
jian dyker upp och är mycket nöjd med 
dagens möte. 

Han berättar att han har studerat SFI 
i ett år och att han har gått från C till 
D-nivå. Även flera deltagare berättar
stolt vilken bokstav de tillhör och det
märks hur gärna de vill ta sig till en hö-
gre nivå.

Det är därför de fortsätter komma till 
språkcaféet, för här lär man sig mycket 

genom vanliga konversationer med 
svenskar.

ALLA LÄROMEDEL som har använts 
under kvällen packas ihop för använd-
ning till nästa väcka. Kortleken visade 
sig vara för svår, men Annika är säker 
på att den kommer vara till stor hjälp 
i framtiden. På bordet ligger det kvar 
ett anteckningsblock, några enstaka 
ord som gruppen har lärt sig på dagens 
möte står nedskrivna. Två av orden är 
”semla” och ”journalist”.

Sanna Siljander

”Jag kommer 
från Syrien, 
Aleppo. Det 

är mycket 
krig, mycket 

bomber”

På språkcafét får deltagarna lära sig svenska från grunden.

För invånarna i Hammarkullen så har Mariakyrkan blivit en betydelsefull mötesplats.  

 � SFI - Svenska för invandrare är
tillgängligt för alla invandrare som
vill lära sig svenska.

 � Man måste vara inskriven i en
kommun för att kunna påbörja
studierna, därefter skapas en läro-
plan.

 � Kursen är uppdelad i olika ni-
våer. Man börjar med A och sista
steget att  läsa nivå D, därefter får
man ett diplom.

FAKTARUTA:

Gunilla Möller, diakon på Mariakyrkan är mycket nöjd med den framgång 
som cafét har gjort för invånarna i Hammarkullen.
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Språkcafé gör succé       i Hammarkullen
– ett café som gör skillnad för nyanlända invånare

Elias och Antwan Korajian har kommit till språkcafét varje vecka sedan det startade  förra året. De är väldigt glada över att få komma till Mariakyrkan och lära sig svenska.      Foto: Sanna Siljander

I Hammarkullen har 80 procent av in-
vånarna invandrarbakgrund. Detta 
gör att språket blir lidande. 
Mariakyrkan har uppmärksammat 
problemet och har skapat en viktig 
mötesplats för personer som vill lära 
sig svenska.

Klockan är strax fem och runt om i Ma-
riakyrkan står det små grupper med 
människor och pratar med varandra. 
Det är en vänskaplig stämning, folk 
kramas och skrattar och det märks tyd-
ligt att de som valt att komma på da-
gens språkcafé känner varandra sedan 
tidigare. 

I det lilla cafét finns det pastasal-
lad och fika för deltagarna, kaffeluk-
ten sprider sig genom lokalen och den 
dova belysningen skapar en hemtrev-
lig känsla. Det är en stor mångfaldhet 
bland folket, allt från ungdomsscouter 
till asylsökande familjer. 

Mitt ibland alla så springer Gunilla 
Möller och Annika Beckung runt och 
förbereder för kvällens aktiviteter. Båda 
två jobbar för kyrkan, Gunilla som ar-
betar som diakon visar med spänning 
upp en ny kortlek för Annika, det visar 

sig vara ett hjälpmedel för att lära sig 
svenska. Annika som bland annat arbe-
tar som SFI-lärare tittar på korten och 
undrar om det kommer vara för svårt 
för kvällens deltagare.

–Jag har arbetat på flera olika kyrkor
och överallt ser det olika ut, säger An-
nika Beckung. Här i Hammarkullen till 
exempel är det stort behov av personer 
som kan hjälpa till att tala svenska, till 
skillnad från Örgryte där det nästan 
enbart finns svensktalande. Men det 
läggs inte bara vikt på språket här utan 
språkcaféet har blivit en viktig mötes-
plats för alla.

SPRÅKCAFÉET HAR varit en pågående 
aktivitet för Hammarkullens invånare i 
snart ett år. Det startade med hjälp av 
idéer från lokalbefolkningen då många 
som bor där aldrig träffar svensktalan-
de människor. 

Det är ett stort problem för invånar-
na, det är många som känner att de 
verkligen vill lära sig språket men att 
de väldigt sällan stöter på människ-
or i Hammarkullen som talar flytande 
svenska. 

En man kommer gåendes genom sa-

len, han bär jackan i ena handen och sin 
kaffekopp i andra. Med ett leende pre-
senter han sig själv som Elias Korajian 
på väldigt enkel svenska. 

Men han räds inte åt att prata och 

plötsligt pekar han längst in i salen för 
att vinka dit sin son. En mörkhårig kille 
kommer gåendes, han tittar med nyfik-
na ögon och presenterar sig själv som 
Antwan.

Mariakyrkan i Hammarkullen erbjuder språkcafé varje tisdag kl 17:00                  Foto: Sanna Siljander

PAPPAN GÅR IVÄG medan sonen står 
kvar och pratar, han är 18 år gammal 
och berättar att de kom till Sverige för 
ett år och tre månader sedan. Han gör 
sig själv förstådd, men ursäktar sig 
emellanåt för att han inte förstår, det är 
svårt att hänga med i längre meningar 
säger han. Efter en stund slappnar han 
av lite mer, axlarna sjunker ned och 
han ler vänligt men det tar inte lång 
tid innan konversationen byter känsla. 
Från att ha pratat med en glad tonår-
ing så växer sorgen fram i ögonen, med 
en uppgiven blick berättar han om sitt 
hemland,

– Jag kommer från Syrien. Aleppo.
Det är mycket krig, mycket bomber. 
Det gör ont för mamma är kvar i Syrien, 
min syster också. Vi pratar kanske en 
gång i månaden, jag saknar dem. Det är 
väldigt jobbigt, säger Antwan och tittar 
ned i bordet.

Antwan fortsätter berätta om sitt liv, 
hur kampen om att få hit resten av fa-
miljen påverkar dem mycket. Men han 
gillar Sverige, just nu studerar han SFI 
på Ester Mosesson gymnasiet. Han har 
också några engelskalektioner utöver 
svenskan men han förklarar med livliga 
gester att det blir kaos i huvudet att lära 
sig två främmande språk samtidigt. 
Därför vill han fokusera på svenskan 
för att kunna utbilda sig och i framtiden 
jobba på restaurang. Han har kommit 
till språkcaféet en gång i veckan sedan 
det startade och tycker mycket om det.

RUNT OM I SALEN börjar folk röra på 
sig, det är dags att dela upp deltagarna 
tillsammans med två ledare per grupp. 
Vid ett bord sitter sex stycken perso-
ner, med ursprung från Irak, Libanon, 
Syrien och Serbien. Alla får börja med 
att presentera sig och hela tiden pra-
tar gruppen på svenska. Ibland blir det 
problem då någon inte förstår eller kan 
förklara sig, men då rycker en annan in 
och översätter. Kursledaren har skrivit 
ut ett nyhetsblad med aktuella nyheter i 
Sverige för den sista februari 2017. 

Den nyhet som det börjar diskute-
ras mest kring är bilden på något slags 
bröd som är delat på mitten, med en vit 
kräm emellan. Alla skrattar i kör när le-
daren berättar historien om varför Sve-
rige har en så kallad fettisdag.

–Inom den kristna kyrkan är det fas-
ta från och med 1 mars. Så sista dagen 

innan man påbörjar fastan så skall man 
vräka i sig semlor, säger Gunilla Möller

Det börjar bli skymning utanför och 
ledarna har börjat runda av, Elias Kora-
jian dyker upp och är mycket nöjd med 
dagens möte. 

Han berättar att han har studerat SFI 
i ett år och att han har gått från C till 
D-nivå. Även flera deltagare berättar
stolt vilken bokstav de tillhör och det
märks hur gärna de vill ta sig till en hö-
gre nivå.

Det är därför de fortsätter komma till 
språkcaféet, för här lär man sig mycket 

genom vanliga konversationer med 
svenskar.

ALLA LÄROMEDEL som har använts 
under kvällen packas ihop för använd-
ning till nästa väcka. Kortleken visade 
sig vara för svår, men Annika är säker 
på att den kommer vara till stor hjälp 
i framtiden. På bordet ligger det kvar 
ett anteckningsblock, några enstaka 
ord som gruppen har lärt sig på dagens 
möte står nedskrivna. Två av orden är 
”semla” och ”journalist”.

Sanna Siljander

”Jag kommer 
från Syrien, 
Aleppo. Det 

är mycket 
krig, mycket 

bomber”

På språkcafét får deltagarna lära sig svenska från grunden.

För invånarna i Hammarkullen så har Mariakyrkan blivit en betydelsefull mötesplats.  

 � SFI - Svenska för invandrare är
tillgängligt för alla invandrare som
vill lära sig svenska.

 � Man måste vara inskriven i en
kommun för att kunna påbörja
studierna, därefter skapas en läro-
plan.

 � Kursen är uppdelad i olika ni-
våer. Man börjar med A och sista
steget att  läsa nivå D, därefter får
man ett diplom.

FAKTARUTA:

Gunilla Möller, diakon på Mariakyrkan är mycket nöjd med den framgång 
som cafét har gjort för invånarna i Hammarkullen.
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GÖTEBORG: Förra året fanns 
det totalt 55 festplatser, av 
dem stod Kulturkalaset för 
tio. I år kommer Kulturkalaset 
bara bygga hälften av fest-
platserna efter att Göteborg & 
Co omfördelat budgeten. 

Anledningen till att Göteborg 
& Co omfördelar är ett svik-
tande intresse från fastighets-
ägare och näringsidkare att 
skjuta till pengar till Julstaden. 
2,1 miljoner flyttas från Kultur-
kalaset till Julstaden - ett pro-

jekt för att smycka Göteborg 
och samtidigt öka stadens att-
raktionskraft för turister under 
vintermånaderna. 

DEN MINSKADE budgeten fick 
Kulturkalasets konstnärliga le-
dare Mia Samuelsson att säga 
upp sig i veckan. Att vi  kom-
mer få se färre antal artister i 
år är Tasso Stafilidis, verksam-
hetsansvarig för Kulturkalaset 
övertygad om.

 – Så är det. Programmet 
släpps vid midsommar. Men 

bara att det blir en dag mindre 
än tidigare gör ju att det blir 
färre artister. Det känns jätte-
tråkigt, vi har byggt upp en av 
de främsta kulturfestivalerna i 
norden. Men vi kan inte sia om 
konsekvenserna innan årets 
festival är över, säger Tasso 
Stafilidis.

Det är inte första gången fes-
ten bantas. För tio år sedan, när 
Göteborgskalaset blev Kultur-
kalaset reducerades antalet ka-
lasdagar från tio till sex.

Johan Ekström

Kulturkalaset bantas ner – julpynt i advent prioriteras

Kungsportsavenyn under Kulturkalaset.  Foto: Wikimedia/RadixPhoto

Fet jul men magert kalas

Datum: 16-20 augusti 2017

Kostnad: Allt är gratis, förutom det som säljs på 
marknader och matställen

Syftet med Kulturkalaset: Att bidra till ett varmare, 
mänskligare och roligare samhälle. Uppmärksamma 
och stärka det rika kulturutbudet samt att göra 
Göteborg och Västra Götaland mer attraktiv att leva 
och verka i, samt locka besökare. 

Göteborgare tveksamma – hellre kulturkalas än julstad

 Emelie Berggren, Kville
 – Det känns onödigt. Det är ju 
mycket mer turism på somma-
ren.

Brukar du gå på kalaset?
- Ja åtminstone en dag, men 
ofta flera.

Stefan Svensson, Annedal
 –Det är väl tråkigt. Min enda 
erfarenhet från kalaset var ju 
jävligt kul med Timbuktu och 
Svenska Björnstammen.

Brukar du gå på kalaset?
 –Jag har inte varit där sen 2012.

Felicia Österlund, Masthugget
– Det finns tillräckligt mycket 
julpynt, men mer kultur be-
hövs
Brukar du gå på kalaset?
 – Jag är inte från Göteborg så 
jag har aldrig varit där, men 
det är viktigt att det finns.

Hans Roos, Annedal

– Julbelysningen piggar upp! 
Och fem dagar räcker väl, jag 
gillar båda grejerna. 

Brukar du gå på kalaset?
– Jajjemen.

Michaela Stragnefors, Majorna

  – Det låter som en konstig pri-
oritering. Det är trevligare med 
aktiviteter på sommaren.

Brukar du gå på kalaset?
 – Ja.

KULTURKALASET
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GÖTEBORG: Det var drygt tre 
år sedan de släppte sin förra 
skiva. I februari gjorde de co-
meback med skivan ”Blood 
Jungle”. Göteborg NU har 
Oskar ”Ossi” Bonde, den ena 
halvan av rockduon, på andra 
sidan linjen när Stockholms-
bandet sitter på tåget till Gö-
teborg. 

– Det är lite av en pånyttfö-
delse. Nu ska vi bara köra! sä-
ger Oscar ”Ossi” Bonde. 

Göteborg är ert första stopp 
på er turné i Sverige. Hur pep-
pade är ni? 

 – Vi är oerhört taggade. Vi 
kom hem i söndags från vår 
Europaturné, så vi är ju var-
ma i kläderna. Det är farligt att 
vila allt för länge. Den riktiga 
peppen drar igång ungefär en 
timme innan gigget. Men vi 
älskar Götebrog och det blir 
alltid så fantastisk stämning på 
Trädgår’n. Det kommer att bli 
magiskt. Vi har spelat mycket 
här tidigare, det är ju nästan 
så att man hittar. I början miss-
togs vi ofta för att vara ett Gö-
teborgsband till och med, mest 
för att vi hängde en del med 
Håkan Hellström och andra 
artister från Göteborg.   

Hur har det varit att arbeta 
med andra producenter? 

 – Det har varit lärorikt, kul, 
men också lite utdraget. Vi 
har jobbat främst med Astma 
& Rocwell som vi kände väl 
innan, och även en låt med 
Jocke Berg som vi också träffat 
en del innan. Så det har varit 
mest som att jobba med vän-
ner. Mycket spontana saker, 
som ger bra resultat. Den störs-
ta skillanden är nog att vi har 
hittat ett nytt sätt att se på det 
kreativa, vilket verkligen har 
präglat albumet  ”Blood Jung-
le”. 

Hur upplever ni turnélivet tio 
år in i karriären? 

– Vi är kända för att vara bra 
live. Det är en stor del av vårt 
uttryck. Och det blir bara ro-
ligare och roligare att vara på 
turné. 

Anledningen till varför Joh-
nossi haft ett lite längre uppe-
håll är att Oskar ”Ossi” Bonde 
blev utbränd. Men nu verkar 
den psykiska hälsan vara till-
baka på topp. 

Hur tänker du kring denna 
hektiska period med nytt al-
bum och turné? Är du rädd 
för återfall? 

– Det känns väldigt lugnt in-
för denna period. Vi fortsätter 
att ha ribban väldigt högt, men 
jag har lärt mig att säga stopp 
när jag behöver det. Det är ett 
nytt kapitel nu. Comebacken 
kom inifrån. 

Hur ser ni på framtiden? 
– Vi vill fortsätta växa. Ta 

både mindre och större steg 

framåt och fortsätta uppleva 
saker tillsammans med John, 
men också tillsammans med 
fansen. Utan fansen existerar 
vi inte. 

 
Ska ni spela på några festi-
valer i sommar? Exempelvis 
Way Out West i Slottskogen?          

– Det kommer att bli myck-
et festivaler, och att komma till 
Way Out West skulle vara otro-
ligt roligt. Tyvärr är det ingen-
ting vi kan göra officiellt. 

 Oscar Barragan

Johnossi 
inleder nya 
turnén med 
utsåld 
spelning

Oskar ”Ossi” Bonde och John Engelbert blir fotagraferade för sitt nya album.   FOTO: Eva Edsjö

”Det kommer bli magiskt”

Oskar ”Ossi” Bonde (vänster) och John Engelbert (höger)  FOTO: Eva Edsjö

 FAKTA: JOHNOSSI

Består av: John Engelbert (sång och gitarr) och 
Oskar ”Ossi” Bonde (trummor/slagverk)
 Ursprung: Saltsjöbaden, Stockholm
 Bildades: 2004
 Första albumet: januari 2005
 Ålder: 34 och 38 år gamla
 Bor: på Östermalm och Djursholm i Stockholm
 Familj: Fru och två barn var
Aktuellt: Albumet ”Blood Jungle” som släpptes i februari

Göteborg, Trädgår ń - 15/3
Karlstad, Nöjesfabriken - 17/3 
 Helsingborg, The Tivoli - 18/3 
 Kalmar, Kalmarsalen - 22/3 
 Malmö, KB - 23/3 
 Norrköping, Arbis Bar & Sa-
longer - 24/3 
 Uppsala, Katalin - 25/3 

 Gävle, Slick City - 31/3 
 Örebro, Frimis - 1/4 
 Stockholm, Cirkus - 3/4 
 Åre, Bygget - 6/4 
 Borlänge, Restaurang Liljan - 
7/4 
 Linköping, Linköping Konsert 
och Kongress - 8/4

Kommande spelningar
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Väder: Halvklart till mulet 
hela dagen i Göteborg och 3-9 
grader. Västlig eller nordväst-
lig vind och något svagare än 
under gårdagen. 
Morgon: 3 grader och halv-
klart. med vind på 1 m/sekund. 
Eftermiddag: 9 grader och mu-
let. med vind på 4 m/sekund. 
Kväll: 8 grader och mulet med 
vind på 7 m/sekund. 

Källa:SMHI

Är du den som bokar en char-
terbiljett till Kanarieöarna var-
je juni? Den som vill ligga ner 
i samma randiga solstol vid 
samma strand, för att sedan 
smörja in dig i solskyddet som 
stått på samma hylla i 10 år? 
Då ska du kliva upp ur solsto-
len och ta ett ännu större kliv 
ut ur din komfortzon.

Många i Sverige väljer den 
enkla vägen – att boka ett rese-
paket via en resebyrå. Men det 
många då gör är att uppleva 
en stad ur precis samma per-
spektiv som hundratals andra 
svenskar. Att skräddarsy sin 
egen resa är början till att upp-
täcka nya kulturer, nya platser 
och se hur lokalbefolkningen 
bor på riktigt. Genom att boka 

flyg och hotell separat och inte 
boka allting i ett enda paket så 
kommer du att få se platsen på 
ett helt nytt sätt. Du kommer 
se gator du inte trodde fanns, 
och se miljön i platsen i sitt na-
turliga habitat. Ta dig ut och ta 
del av landets mat, språk och 
kultur. På charterresan pra-
tar ändå alla bara svenska och 
danska, och får kaviar på rost-
mackor på frukostbuffén. 

 PÅ DET SÄTTET flyr du från 
turismen. Vill du se en stad ur 
ditt eget perspektiv är tipset 
att göra följande. Skippa den 
försvenskade maten på ho-
tellet och ta dig istället ut till 
småhaken längst ner på gatan 
för en helt ny smakupplevelse. 
Sparka av dina flipflops för att 

istället gå på en festival som 
hålls i staden bredvid. Strunta 
i det simpla för att ta dig ut i 
staden. Prata med lokalbefolk-
ningen för att få tips om trev-
liga barer och restauranger. 
På vägen lär du förmodligen 
också att känna nya männis-
kor som kan visa dig vart du 
ska gå.

 NÄR DU SITTER i fåtöljen 
framför Melodifestivalen och 
ska boka en charter, tänk om. 
Tänk istället på hur du kom-
mer få bevittna samma sol-
stol, samma mat, hotell och 
strand som varje år. Tänk att 
du kommer se samma pensio-
närer delta i vattengympa, och 
att du kommer bränna dig på 
exakt samma ställe. Gör såsom 

du inte brukar – sätt ihop din 
egen resa. Gör din resa per-
sonlig. Då kommer du att lära 
dig så mycket nytt och uppleva 
mycket mer.

 Filippa Höglund

VÄDER

Mulet under 
hela dagen

Landvetter flygplats. Foto: Thomas 
Johansson / TT

En strand i Spanien, Malaga. Foto: 
Foto Tina Remius Strömberg / TT

Spanien är i toppen på resmål 
i sommar, detta visar en baro-
meter från Resia och Ticket.  
Några starka trender för detta 
år är att bo centralt och upple-
va kultur. Det går före den an-
nars populära solsemestern.

Det är de fyra resmål Spanien, 
Thailand, Storbritannien och 
USA som vanligtvis byter av 
varandra på förstaplatsen. Det-
ta gäller även för i år. En un-
dersökning från TNS SIFO vi-
sar att hälften av svenskarna 
reser en gång per år. En tred-

jedel reser hela två gånger på 
ett år. Det visar sig vara tryg-
ga resmål som skattas högt, 
vilket gör att tidigare populä-
ra resmål som Turkiet tappar 
sin plats på topplistan. Istället 
klättrar Grekland upp på topp-
listan bland svenskarna. Rese-
byråernas rapporter visar att 
de badsugna och solsuktande 
svenskarna väljer Grekland 
som resmål. 
- Svenskarna reser på 
ett annorlunda sätt. Innan var 
det att koppla av i solstolen, 
men nu är svenskar mer nyfik-

na att upptäcka mer och lära 
sig mer av andra kulturer, be-
rättar Lina Eklund, PR-specia-
list på Resia.
Att steka i solstolen vid havet 
är någonting svenskarna nu-
mer ersätter med sevärdhe-
ter, nöjen och shopping. Den 
klassiska solsemestern är inte 
längre lika populär, utan is-
tället värderar svenskarna en 
innehållsrik semester med mer 
än bara sol och bad. Vi vill is-
tället upptäcka nya miljöer och 
kulturer. Barometern visar att 
vi hellre reser till länder där 

vi kan bo centralt och ständigt 
vara uppkopplade. Även res-
taurangutbud och mat är nå-
gonting som värderas högt.
- Man har större intres-
se för vart man är, och vill veta 
hur lokalbefolkningen har det. 
Nu vill man istället hitta de 
små mysiga genuina restau-
rangerna och liknande, tilläg-
ger Lina Eklund.

Filippa Höglund

Hit reser svenskarna

Krönika: Var inte svensson – skräddarsy resan
Foto:JMG
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